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Amendement 9
Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Om meer lidstaten aan te moedigen 
deel te nemen aan hervestigingsacties, 
moet er extra financiële steun worden 
gegeven aan die lidstaten die voor het 
eerst deelnemen aan het 
hervestigingsprogramma.

Or. el

Amendement 10
Anna Maria Corazza Bildt, Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's en nationaliteiten
alsmede specifieke categorieën van te 
hervestigen vluchtelingen.

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's en nationaliteiten.

De volgende categorieën vluchtelingen 
worden als gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten beschouwd:
- niet-begeleide minderjarigen, voor wie 
hervestiging de beste optie is;
- kinderen en vrouwen die worden 
bedreigd, met name met psychologisch, 
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fysiek of seksueel geweld of uitbuiting 
(zoals vrouwelijke genitale verminking of 
seksueel geweld);
- personen met ernstige medische 
behoeften of handicaps waarin alleen 
door middel van hervestiging kan worden 
voorzien;
- personen die om juridische en 
beschermingsredenen een dringende 
hervestiging nodig hebben (zoals 
personen die worden bedreigd met 
terugkeer naar hun eigen land of 
personen wiens fysieke veiligheid gevaar 
loopt); 
- overlevenden van geweld en 
martelingen;
- personen uit landen of regio's die ervoor 
hebben gekozen regionale 
beschermingsprogramma's uit te voeren.

Or. el

Amendement 11
Antonio Masip Hidalgo

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's en nationaliteiten 
alsmede specifieke categorieën van te 
hervestigen vluchtelingen.

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's.

De volgende categorieën vluchtelingen 
worden als gemeenschappelijke EU-
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jaarprioriteiten beschouwd:
- overlevenden van geweld en 
martelingen;
- meisjes en vrouwen die worden bedreigd, 
zoals meisjes die het risico lopen van 
vrouwelijke genitale verminking en 
vrouwen die te maken hebben met 
seksueel geweld;
- niet-begeleide kinderen of kinderen die 
hun familie kwijt zijn, voor wie 
hervestiging de beste optie is;
-personen met ernstige medische 
behoeften of handicaps waarin alleen 
door middel van hervestiging kan worden 
voorzien;
- personen die om juridische en 
beschermingsredenen een dringende 
hervestiging nodig hebben, zoals 
vluchtelingen die met uitzetting worden 
bedreigd of wiens fysieke veiligheid wordt 
bedreigd, waardoor asiel geen optie is.

Or. en

Motivering

Deze categorieën moeten overeenkomen met UNHCR-normen.

Amendement 12
Nadja Hirsch

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
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van geografische regio's en nationaliteiten
alsmede specifieke categorieën van te 
hervestigen vluchtelingen.

van geografische regio's en nationaliteiten.

De volgende categorieën worden in elk 
geval als gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten beschouwd:
- niet-begeleide minderjarigen voor wie 
hervestiging de beste optie is en, indien 
van toepassing, overeenkomstig het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind is;
- vrouwen die worden bedreigd, met name 
met psychologisch, fysiek of seksueel 
geweld of uitbuiting, en slachtoffers van 
gedwongen huwelijken of vrouwelijke 
genitale verminking;
- personen met ernstige medische 
behoeften waarin alleen door middel van 
hervestiging kan worden voorzien;
- personen die om juridische en 
beschermingsredenen een dringende en 
spoedeisende hervestiging nodig hebben;
- personen die het slachtoffer zijn van 
gewapende aanvallen, natuurrampen of 
andere onvoorziene humanitaire 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt rekening met de ervaringen met hervestigingsbepalingen van het 
Europees Vluchtelingenfonds tot dusverre en combineert de specifieke criteria (die in de oude 
tekst voorkwamen) die beantwoorden aan reële behoeften met flexibiliteit om adequaat op 
noodgevallen te kunnen reageren

Amendement 13
Kinga Göncz

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's en nationaliteiten 
alsmede specifieke categorieën van te 
hervestigen vluchtelingen.

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's.

De volgende categorieën worden in elk 
geval als gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten beschouwd:
- personen die kwetsbaar worden geacht, 
zoals kinderen en vrouwen die worden 
bedreigd, met name met psychologisch, 
fysiek of seksueel geweld of uitbuiting, of 
mensen met een handicap;
- personen met ernstige medische 
behoeften waarin alleen door middel van 
hervestiging kan worden voorzien;
- personen die om juridische en 
beschermingsredenen een dringende en
spoedeisende hervestiging nodig hebben;
- personen die het slachtoffer zijn van 
gewapende aanvallen, natuurrampen of 
andere onvoorziene humanitaire 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 14
Rui Tavares

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten ontvangen een vast bedrag van De lidstaten ontvangen een vast bedrag van 
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4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's en nationaliteiten
alsmede specifieke categorieën van te 
hervestigen vluchtelingen.

4 000 EUR per hervestigde persoon die 
onder een van de categorieën valt die zijn 
aangewezen in de gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten welke overeenkomstig 
artikel 13, lid 6, zijn vastgesteld op basis 
van geografische regio's en nationaliteiten.

De volgende categorieën worden in elk 
geval als gemeenschappelijke EU-
jaarprioriteiten beschouwd:
- kinderen en vrouwen die worden 
bedreigd, met name met psychologisch, 
fysiek of seksueel geweld of uitbuiting;
- personen met ernstige medische 
behoeften waarin alleen door middel van 
hervestiging kan worden voorzien;
- personen die kwetsbaar worden geacht
of personen die om juridische en 
beschermingsredenen een dringende en 
spoedeisende hervestiging nodig hebben, 
zoals personen die het slachtoffer zijn van 
gewapende aanvallen, natuurrampen of 
andere onvoorziene humanitaire 
omstandigheden.

Or. en

Amendement 15
Nadja Hirsch

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 13 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"3 bis. De Unie moet haar lidstaten 
aanmoedigen deel te nemen aan het 
hervestigingsprogramma. Lidstaten 
moeten in dit opzicht worden ondersteund 
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door een toeslag, die minimaal 4 000 EUR 
per hervestigde persoon bedraagt.
Lidstaten die al deelnemen aan het EU-
hervestigingsprogramma ontvangen 
4 000 EUR voor elke hervestigde persoon.
Lidstaten die voor het eerst deelnemen 
aan het EU-hervestigingsprogramma 
ontvangen een vast bedrag van 
6 000 EUR per hervestigde persoon in het 
eerste jaar en 5 000 EUR in het tweede 
jaar van deelname. Vanaf het derde jaar 
ontvangen lidstaten een vast bedrag van 
4 000 EUR.
Het extra bedrag dat nieuwe deelnemende 
lidstaten in de eerste twee jaar van hun 
deelname ontvangen, moet worden 
geïnvesteerd in de benodigde 
infrastructuur voor een duurzaam 
hervestigingsprogramma."

Or. en

Motivering

Lidstaten die nog nooit aan het EU-hervestigingsprogramma hebben deelgenomen moeten 
worden aangemoedigd en ontvangen daarom een toeslag als ze gaan deelnemen aan het 
programma.

Amendement 16
Rui Tavares

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 13 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"3 bis. Lidstaten die op grond van dit 
artikel voor het eerst een aanvraag tot 
bijstand uit dit Fonds indienen, krijgen in 
het eerste jaar een vast bedrag van 
6 000 EUR per hervestigde persoon en in 
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het tweede jaar een vast bedrag van 
5 000 EUR. Hierna zal het vaste bedrag 
4 000 EUR bedragen."

Or. en

Amendement 17
Simon Busuttil, Salvatore Iacolino, Stavros Lambrinidis, Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een beschikking – wijzigingsbesluit
Artikel 1 – lid 6 bis (nieuw)
Beschikking nr. 573/2007/EG
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 13 bis
Hervestiging binnen de EU van 
vluchtelingen en andere begunstigden van 
internationale bescherming
Onverminderd de andere specifieke 
mechanismen en initiatieven betreffende 
herverdeling binnen de EU en op basis 
van het principe van verplichte solidariteit 
bij de hervestiging van reeds in EU 
aanwezige vluchtelingen, zal het 
hervestigingsmechanisme ook openstaan 
voor en van toepassing zijn op de 
begunstigden van internationale 
bescherming die zich bevinden op het 
grondgebied van lidstaten die te maken 
hebben met specifieke en buitensporige 
druk op hun nationale asielsystemen, met 
name vanwege hun geografische ligging 
of demografische situatie."

Or. en


